ОФЕРТА
1. Өтініш беруші өтініште көрсетілген барлық
дербес деректердің өтініш берушінің Жеке
өзіне тиесілі екендігін растайды.
2.
Өтініш
беруші
оның
Қазақстан
Республикасының кәмелетке толған азаматы
болып табылатынын, өтініште көрсетілген
мәліметтерді ШҚҰ-ға беруге заңды құқығы бар
екендігін және мұндай деректер ШҚҰ-ны
ұсыну сәтінде толық және жарамды екендігін
растайды.
3. Өтініш беруші бенефициарлық иегері1 және
пайда алушы2 жоқ екенін растайды, жеке заңды
мақсатта және мүддесінде өзінің ізгі ерік-жігері
бойынша әрекет етеді.
4. Өтініш беруші жақсы қаржылық жағдайды
растайды.
5. Өтініш беруші келесі әрекеттерді жасамауға
міндеттенеді:
* Кез келген әлеуметтік желілер және интернет
желісіндегі басқа сайттар, сайт арқылы кез
келген тәсілмен www.lifecredit.kz Қазақстан
Республикасының заңнамасын бұза отырып
материалдарды (ақпаратты), сондай-ақ ШҚҰ
іскерлік беделіне нұқсан келтіретін ақпаратты
орналастыруға, таратуға, сақтауға, жүктеуге
және/немесе жоюға;
*
Бөтен
дербес
деректерді
(үшінші
тұлғалардың, сондай-ақ ойдан шығарылған
тұлғалардың дербес деректерін) пайдалана
отырып, көрінеу дұрыс емес ақпаратты
орналастыру, тіркеу);
* Тіркеу мекен-жайы/нақты тұратын мекенжайы, телефон (дер) нөмірі (дер) туралы
көрінеу дұрыс емес ақпаратты орналастыруға,
өтініш берушіде пайдалану құқығы жоқ
электрондық пошта мекен-жайы туралы
ақпаратты орналастыруға.
6. Өтініш беруші ШҚҰ электрондық
ресурстарының
ақпараттық
қауіпсіздігін
бұзбауға, ШҚҰ көзделген тіркеу рәсімдерін
бұзбауға міндеттенеді.
7. МҚҰ өтініш берушінің дербес ақпаратын
рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін
Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген барлық ықтимал күш-жігерді және
шараларды
жұмсайды.
Өтініш
беруші
бағдарламалық қамтамасыз етуде, серверлерде,
ШҚҰ
бақылауынан
тыс
компьютерлік
желілерде немесе үшінші тұлғалардың құқыққа
қарсы іс-әрекеттері нәтижесінде болған
пайдаланушылардың дербес ақпараттарын

ОФЕРТА
1. Заявитель подтверждает, что все указанные в
Заявлении персональные данные принадлежат
лично Заявителю.
2. Заявитель подтверждает, что он является
совершеннолетним гражданином Республики
Казахстан,
имеет
законное
право
на
предоставление МФО данных, указанных в
Заявлении, и такие данные являются полными и
действительными на момент их предоставления
МФО.
3. Заявитель подтверждает, что не имеет
бенефициарных
владельцев1 и
выгодоприобретателей2,
действует
по
собственной доброй воле в личных законных
целях и интересах.
4. Заявитель подтверждает хорошее финансовое
положение.
5. Заявитель обязуется не совершать следующие
действия:
* Любым способом посредством любых
социальных сетей, и иных сайтов в сети интернет,
сайта www.lifecredit.kz или иных ресурсов МФО
размещать, распространять, сохранять, загружать
и/или уничтожать материалы (информацию) в
нарушение
законодательства
Республики
Казахстан, а так же информацию порочащую
деловую репутацию МФО;
*
Размещать
заведомо
недостоверную
информацию, регистрироваться, используя чужие
персональные данные (персональные данные
третьих лиц, а также вымышленных лиц);
*
Размещать
заведомо
недостоверную
информацию об адресе регистрации/адресе
фактического проживания, номере(-ах) телефона(ов),
размещать
информацию
об
адресе
электронной почты, права на использование
которых отсутствуют у Заявителя.
6.
Заявитель
обязуется
не
нарушать
информационную безопасность электронных
ресурсов МФО, не нарушать процедуры
регистрации, предусмотренные МФО.
7. МФО прилагает все возможные усилия и
предусмотренные законодательством Республики
Казахстан меры для того, чтобы избежать
несанкционированного
использования
персональной информации Заявителя. Заявитель
уведомлен и соглашается с тем, что МФО не несет
ответственности
за
возможное
нецелевое
использование
персональной
информации
пользователей, произошедшее из-за технических
неполадок в программном обеспечении, серверах,
1

мақсатсыз пайдалану мүмкіндігі үшін ШҚҰ компьютерных сетях, находящихся вне контроля
жауапты еместігіне хабардар етіледі және МФО, или в результате противоправных действий
келіседі.
третьих лиц.
1 бенефициарлық иеленуші-түпкі шотында
тікелей немесе жанама (үшінші тұлғалар
арқылы) өтініш берушінің іс-әрекетін бақылау
мүмкіндігі бар, оның ішінде өтініш беруші
қабылдайтын шешімдерді айқындау мүмкіндігі
бар жеке тұлға.
2 пайда алушы-пайдасына өтініш беруші, оның
ішінде қолма-қол ақшамен және басқа мүлікпен
операцияларды жүргізу кезінде агенттік
келісім, комиссия келісімдері, комиссия және
сенімгерлік басқару негізінде әрекет ететін
тұлға.

1 бенефициарный владелец – физическое лицо,
которое в конечном счете прямо или косвенно
(через третьих лиц) имеет возможность
контролировать действия Заявителя, в том числе
имеет
возможность
определять
решения,
принимаемые Заявителем.
2 выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого
действует Заявитель, в том числе на основании
агентского договора, договоров поручения,
комиссии и доверительного управления, при
проведении операций с денежными средствами и
иным имуществом.
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